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Datum: 17. 4. 2020 

 

ZSSS 

ga. Katja Gorišek 

katja.gorisek@sindikat-zsss.si 

 

Spoštovani, 

v nadaljevanju podajamo odgovore na vaša vprašanja: 

 

1. Poklicne bolezni: 

a. Koliko in katere poklicne bolezni so invalidske komisije priznale/ugotovile v letu 

2019? 

b. Koliko in katere kategorije delovne invalidnosti so invalidske komisije ugotovile v 

letu 2019 zaradi poklicnih bolezni? 

c. Ali ima ZPIZ kot izvajalec invalidskega zavarovanja za primer poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni statistiko o priznanih/ugotovljenih poklicnih boleznih po letih od 

leta 1991 dalje in kakšna je? 

d. Kot je znano, se azbestne poklicne bolezni priznavajo po posebnih predpisih. Ali 

nam lahko posredujete statistiko iz invalidskega zavarovanja v zvezi z njimi? 

 

2. Poškodbe pri delu: 

a. Koliko in katere kategorije delovne invalidnosti so invalidske komisije ugotovile v 

letu 2019 zaradi poškodb pri delu? 

b. Koliko regresnih zahtevkov je bilo vloženih zoper delodajalce v letu 2019 zaradi 

poškodb pri delu in v kakšni višini? 

 

3. Katere so po mnenju ZPIZ, kot nosilca obveznega invalidskega zavarovanja 

za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, največji problemi v zvezi 

s poklicnim zdravjem? 

 

 

1. Poklicne bolezni: 

 

a. V letu 2019 so invalidske komisije izdale skupaj 19 izvedenskih mnenj o invalidnosti na 

podlagi poklicne bolezni. Prevladujejo bolezni kože in podkožja, sledijo neoplazme. 

 

b. V letu 2019 so invalidske komisije izdale skupaj 19 izvedenskih mnenj o invalidnosti, ki 

je posledica poklicne bolezni, med njimi 6 s I. kategorijo invalidnosti, 3 z II. kategorijo 

invalidnosti ter 10 s III. kategorijo invalidnosti. 

 

c.  Odgovor za poklicne bolezni in poškodbe pri delu je v Excelovi tabeli (Podatki o poklicnih 

boleznih ter poškodbah pri delu).  

 

d. Odgovor je v Excelovi tabeli (Podatki o poklicnih boleznih ter poškodbah pri delu). 

Podatki so od leta 1999 dalje, saj prej tega podatka ni bilo. 

  

  

2. Poškodbe pri delu: 

 

a. V letu 2019 so invalidske komisije izdale 396 izvedenskih mnenj o invalidnosti, ki je 

posledica poškodbe pri delu. Prevladujejo bolezni mišičnoskeletnega sistema, bolezni 

živčevja, duševne in vedenjske motnje. V letu 2019 so invalidske komisije izdale 51 
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izvedenskih mnenj za I. kategorijo invalidnosti, 46 z II. kategorijo invalidnosti ter 294 s 

III. kategorijo invalidnosti. V petih primerih pa zdravljenje še ni končano. 

 

b. V pripeti tabeli (Statistični pregled terjatev po regresnih zahtevkih za leto 2019) so 

razvidni podatki, za katere ste zaprosili. Na zavodu ločeno vodimo evidenco regresnih 

zahtevkov in vloženih tožb (ločeno tudi zoper delodajalce, zavarovalnice in fizične osebe): 

- v letu 2019 je zavod vložil 105 zahtevkov zoper delodajalce (pr.os. in s.p.) v skupnem 

znesku 278.598,41 EUR 

- v letu 2019 je zavod vložil 20 tožb zoper delodajalce (pr.os. in s.p.) v skupnem znesku 

147.898,05 EUR.  

 

 

Glede tretjega vprašanja, pa vam pojasnjujemo, da izvedenski organi zavoda ne 

ugotavljajo in ne priznavajo ne poklicnih bolezni in ne poškodb pri delu, za to so pristojne 

druge institucije. Izvedenska mnenja pripravljajo na podlagi predložene dokumentacije o 

ugotovljeni in potrjeni poklicni bolezni oziroma poškodbi pri delu vzrok invalidnosti. S 

poklicnim zdravjem se ukvarja zdravstvo, Invalidske komisije pa podajajo izvedenska 

mnenja o pravilni prerazporeditvi delovnih invalidov na ustrezna delovna mesta. 
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